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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

 من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا باستقبال

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

د اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف صنع جم

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



  
  
  
  
  

يف ليايل اجلمعة و بعد أن يؤدي املؤمنون صالة العشاء ، جيلسون 
يم أن يغفر هلم خطاياهم و صفوفاً و يتضرعون إىل اهللا اخلالق الرح

  .يهبهم رضاه 
تنساب من منابر املساجد كلمات عذبة حتلّق يف السماء الصافية 

  :الزاخرة بالنجوم 
  ـ اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء

  و بقوتك اليت قهرت ا كل شيء
  و ذلّ هلا كل شيء

  و بعزتك اليت ال يقوم هلا شيء
  و بعظمتك اليت مألت كل شيء
  و بسلطانك الذي عال كل شيء

  و بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء





و ذه اللغة الرقيقة املؤثرة ينساب الدعاء يعلم اإلنسان كيف 
خياطب خالقه العظيم ، الذي وهبه نعمة احلياة و العقل و رزقه من 

  :حىت ينتهي ذه الدعوات اخلاشعة . الطيبات 
  ـ يا سريع الرضا
   إالّ الدعاءاغفر ملن ال ميلك
  فانك فعال ملا تشاء
  يا من امسه دواء
  و ذكره شفاء
  و طاعته غناء

  ارحم من رأس ماله الرجاء
و عندما يتساءل املرء عن هذا الدعاء ملن هو ؟ فانه سيحصل على 

  :هذا اجلواب 
  انه دعاء كميل

  و لكن ما هي قصة هذا الدعاء و من هو كميل ؟
كان من أصحاب .  التابعني هو كميل بن زياد النخعي من ثقاة

 ، و كان شريفاً مطاعاً يف )عليه السالم ( أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
سكنت أسرته الكوفة يف عهد أمري . و يعود أصله إىل اليمن . قومه 



   .)عليه السالم ( املؤمنني 
انضم إىل الثورة ضد احلجاج بقيادة عبد الرمحن بن األشعث ، و 

  ) .أي قراء القرآن (  كتيبة القراء توىل قيادة
  

  البداية
  :أنا مدينة العلم و علي باا  : )صلى اهللا عليه و آله ( قال سيدنا حممد 

لقد كان أمري املؤمنني عاملاً كبرياً تعلم الكثري من العلوم ، و قد قال 
  :مرة 

عن كل  ألف باب من العلم ينفتح )صلى اهللا عليه و آله ( علّمين رسول اهللا 
  .باب ألف باب 

  .زكاة العلم نشره :  يقول )عليه السالم ( و كان 
  :هلذا كان أمري املؤمنني يعلِّم أصحابه ماداموا حيبون العلم و التعلّم 
  .ذات يوم أخذ أمري املؤمنني بيد كميل بن زياد إىل خارج الكوفة 
 ب كان الوقت ليالً و السماء مليئة بالنجوم ، و نسمات منعشة

  .من ناحية الشمال 
  :قال أمري املؤمنني لصاحبه 



إن هذه القلوب أوعية فخريها أوعاها ، فأحفظ عين ما ! يا كميل 
  :أقول 

فعامل رباين و متعلم على سبيل النجاة ، و مهج رعاع : الناس ثالثة 
أتباع كل ناعق ، مييلون مع كل ريح ، مل يستضيئوا بنور العلم ، و مل 

  .ن وثيق يلجأوا إىل رك
العلم خري من املال ، العلم حيرسك و أنت حترس املال ، : يا كميل 

  .املال تنقصه النفقة ، و العلم يزكو على اإلنفاق 
هلك خزان األموال و هم أحياء ، و العلماء باقون ما : يا كميل 

  .بقي الدهر 
  

  دعاء اخلضر
بصرة و معه مجع من  جالساً يف مسجد ال)عليه السالم ( كان أمري املؤمنني 

  :أصحابه ، فسأله عن تفسري اآلية الكرمية 
  ".فيها يفرق كلّ أمٍر حكيم " 

 ١٥أي ليلة ( هي ليلة النصف من شعبان  : )عليه السالم ( فقال اإلمام 
  :مث أقسم اإلمام قائالً ) شعبان 



ـ و الذي نفس علي بيده ، ما من عبد إالّ و مجيع ما جيري 
شر مقسوم له يف ليلة النصف من شعبان إىل آخر عليه من خري أو 

السنة يف مثل تلك الليلة املقبلة ، و ما من عبد حيييها ، و يدعو بدعاء 
  . إالّ اُستجيب له )عليه السالم ( اخلضر 

  .و انفض الس و انصرف اإلمام 
حلّ املساء و انتشر الظالم و أوى الناس إىل النوم ، و يف تلك 

  .كميل بن زياد متوجهاً إىل أمري املؤمنني و يف قلبه سؤال الساعة ض 
  .طرق الباب 
  ما جاء بك يا كميل ؟ : )عليه السالم ( قال اإلمام 

  :فقال كميل بأدب 
  .ـ يا أمري املؤمنني دعاء اخلضر 

 فقال اإلمام حبب:  
  .ـ اجلس يا كميل 

  :مث قال 
  .اكتب  ... ـ اذا حفظت هذا الدعاء فادع به كلّ ليلة مجعة

  .يأ كميل للكتابة ، أمسك باملداد و مهد القرطاس 



راح اإلمام يتلو عليه الدعاء الذي يردده اليوم ماليني املسلمني 
  " .دعاء كميل " حيث اشتهر ب

فإذا سنحت لك الفرصة و غابت مشس يوم اخلميس ، و أشرقت 
 قلبك و النجوم يف السماء فاقرأ دعاء كميل ، سوف يشرق اإلميان يف

  .يضيء طريقك يف احلياة كما أضاء طريق الشهيد كميل بن زياد 
  

  احلجاج بن يوسف الثقفي
 يف احملراب و استيالء معاوية )عليه السالم ( بعد استشهاد أمري املؤمنني 

على اخلالفة ، تعاقب والة ظاملون على حكم بالد اإلسالم ، و كانت 
  .الكوفة آنذاك تعيش يف جحيم ال يطاق 

( فقد عمد احلكّام على مطاردة أهل التقوى من أتباع أهل البيت 

  . فقتلوا و سجنوا )عليهم السالم 
فقد حكم الكوفة زياد بن أبيه مث جاء بعده ابنه عبيد اهللا بن زياد 

  .الذي قتل سبط رسول اهللا و سبعني من أصحابه و أهل بيته يف كربالء 
الظلم و سيطر الرعب حىت إذا جاء احلجاج بن يوسف الثقفي عم 

  .على مدينة الكوفة و البصرة و غريها من املدن 



كان احلجاج ال يتورع عن فعل أي شيء ألجل أن يرضى عنه 
  .ملوك بين أمية 

فقد مأل السجون بالرجال و النساء و األطفال ، حىت غصت 
باآلف األبرياء ، فقد كان يف سجنه مخسون ألف رجل و ثالثون ألف 

  .امرأة 
 مل يكن للسجن سقف حيمي الناس من حرارة الشمس يف و

الصيف و ال من املطر يف الشتاء ، و كانت وجوه السجناء تصبح 
  .سوداء بعد مدة فيصبحون مثل الزنوج 

ذات يوم جاءت إمرأة تزور ابنها و كان قد مر على سجنه شهور 
  .مل تره فيها 

  :عندما شاهدته أنكرته و قالت 
إن ابين أبيض الوجه و هذا شاب زجني ال ... ـ أنه ليس إبين 

أعرفه ، و لكن الشاب ذكرها و أراها بعض العالمات و عندما تأكدت 
   .منه خنقتها العربة وأُصيب بالسكتة فماتت حزناً و كمداً 





  الثورة
كان أكثر حقد احلجاج منصباً على أهل البيت و على أتباعهم ، 

   .)صلى اهللا عليه و آله ( نب إالّ حلبهم آل حممد هلذا مأل السجون من الشيعة ال لذ
ضج الناس من ظلم احلجاج ، و طلبوا من عبد امللك عزله ، و 
لكنه كان يرفض ، ألن احلجاج كان يعمل على توطيد حكم بين أمية 

  .باحلديد و النار 
كان احلجاج خبيثاً فقد كان يرسل الناس للقتال و االستيالء على 

ن جيرب الناس على االنضمام للجيوش الغازية ، لكي األرض ، هلذا كا
يضرب عصفورين حبجر واحد ، فهو من جهة حيصل على غنائم البلدان 

  .املفتوحة ، كما انه يتخلص من الذين يعارضونه و يكرهونه 
  

  عبد الرمحن بن األشعث
أرسل احلجاج عبد الرمحن بن األشعث لغزو بالد الترك و كانت 

  . رتبيل حتت حكم ملك يدعى
تقدم عبد الرمحن جبيشه متوغالً يف البالد و انتصر يف بعض املعارك 
مث أرسل رسالة إىل احلجاج خيربه فيها بإيقاف املعارك لكي يستريح 



جيش املسلمني ، إضافة إىل دراسة تلك األرض و وضع اخلطط 
  .الفتتاحها يف املستقبل 

ئناف احلرب و و جاء جواب احلجاج مليئاً بالشتائم و يطلب است
  .التوغل أكثر يف بالد الترك 

أدرك عبد الرمحن و الذين معه أن احلجاج يهدف من وراء ذلك 
إبادة املسلمني يف معارك خارج احلدود و إن هدفه ليس اإلسالم ، بل 

  .الغنائم و كذلك التخلّص من الذين يعارضون سياسته 
لناس مجيعاً هلذا تشاوروا يف حلّ ملشكلتهم ، كان الظلم قد عم ا

مسلمني و غري مسلمني ، فهتفوا بأمجعهم بعزل احلجاج و خلع اخلليفة 
  .عبد امللك 

عاد عبد الرمحن جبيشه بعد أن أعلن الثورة ، انضم إليه كثري من 
الناس و كان يف طليعتهم القراء أي الذين كانوا يقرأون القرآن و 

  .يعلّمون الناس التفسري 
نضموا إىل عبد الرمحن تألّف كتيبة قوية منهم و لكثرة القراء الذين ا

  .فتولّى كميل بن زياد قيادة هذه الكتيبة 
 .و من كثرة الظلم الذي عم الكوفة ، فقد خرج أهلها تأييد للثورة 



  



حىت لقد أصبح عدد الثائرين أكثر من مئة ألف فيهم القراء و العباد 
نصف عدد الثائرين من و الشعراء و الفقهاء و عامة الناس ، و كان 
  .املوايل الذين عانوا من سياسة التمييز العنصري 

لقد كان األمويون يفضلون العرب و حيتقرون غري العرب و 
  .يضطهدوم 

كان من ضمن الثائرين سعيد بن جبري و كان أشهر فقهاء التابعني 
حىت قيل عنه فقيه الفقهاء ، و كان وجوده بني الثائرين قد أهلب محاس 

  .لناس ضد احلجاج و عبد امللك ا
و خرج الشعراء حيرضون عبد الرمحن على االستمرار يف الثورة 

  .حىت القضاء على الظلم و القهر و االستبداد 
  

  املعارك
 هـ زحف عبد الرمحن حنو العراق و نشبت مع ٨١يف سنة 

  .احلجاج معارك ضارية كان النصر فيها حليف الثائرين 
 مدن و بلدان عديدة من بينها سجستان و فتحررت من نري الظلم

  .كرمان يف بالد فارس و البصرة و الكوفة يف العراق 



أرسل عبد امللك مبعوثاً ملفاوضة عبد الرمحن و االستجابة لبعض 
  .شروطه كعزل احلجاج عن احلكم 

غري أن الناس الذين ذاقوا حالوة االنتصار و احلرية و اخلالص من 
نوا خلع عبد امللك بن مروان عن اخلالفة ، فهو الظلم رفضوا ذلك و أعل

  .الذي سلّط احلجاج و غري احلجاج عليهم 
أرسل عبد امللك تعزيرات عسكرية ملساندة احلجاج ، كما انضم 

  .اجليش املرابط يف خراسان إىل احلجاج أيضاً 
  

  دير اجلماجم
التقى اجليشان و دارت معركة " دير اجلماجم " و يف منطقة تدعى 

  .بة انتصر فيها احلجاج و تشتت قوات عبد الرمحن رهي
" فر بعضهم و استشهد بعضهم و جلأ عبد الرمحن إىل ملك الترك 

  ".رتبيل 
اختفى بعض الذين اشتركوا يف الثورة كسعيد بن جبري الذي فر إىل 

  .مكة ، و كميل بن زياد قائد كتيبة القراء 
ى بعض الثائرين شن احلجاج محلة مطاردة حيث القي القبض عل



  .فتم إعدامهم فيما ظلّ بعضهم يعيش حياته خائفاً يترقب 
  

  النهاية
ظلّ كميل بن زياد بعد معركة دير اجلماجم ، يعيش حياته بعيداً 

  .عن عيون اجلواسيس 
  .كانت الشرطة تبحث عنه يف كلّ مكان 

اتبع احلجاج أسلوباً آخر يف القبض عليه ، فأمر مبضايقة قبيلته ، 
رمهم من العطاء ، فساءت حالتهم اإلقتصادية ، عندما عرف كميل فح

  .ذلك و رأى ما حلّ بعشريته قرر تسليم نفسه 
فذهب ذات يوم و عرف نفسه ، فساقته الشرطة إىل احلجاج و 
رأى الناس ذلك اليوم شيخاً قد بلغ التسعني ميشي مرفوع الرأس وسط 

  .املسعورة أفراد الشرطة اليت كانت حتدق به كالكالب 
  

  الذكريات
تذّكر كميل و هو ميشي إىل مصريه خبطوات ثابتة ، تذّكر األيام 

   .)عليه السالم ( اجلميلة مع معلمه و قائده و إمامه أمري املؤمنني 



تذّكر يوم كان حيارب جندياً يف جيشه الناكثني و القاسطني و 
  .املارقني 

اتل لصد غارة قام ا  مقةتذّكر يوم قاد جيشاً مؤلفاً من أربعمائ
  .جيش معاوية على اجلزيرة فيصد العدوان ، يطارد الغزاة حىت قرقيسيا 

و تذّكر رسالة اإلمام وقتها يؤنبه فيها على اإلمعان يف املطاردة ، 
  :تاركاً حدود بالده بال جنود و ال محاة 

ـ و إن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا ، و تعطيلك مساحلك 
اليت ولّيناك ليس ا ما مينعها ويرد اجليش ) يش على احلدود مواقع اجل(

 ) فقد صرت ) بعيد عن الصواب ( عنها لرأي شعاع ) قوات العدو
  .جسراً ملن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك 

  و لكن ملاذا سلّم نفسه يا ترى ؟
، كان كميل مؤمناً باهللا و اليوم اآلخر ، و كان حيب الناس مجيعاً 

  .و حيب أسرته و عشريته ، فاألقربون أوىل باملعروف 
عندما رأى ما فعل احلجاج م ، و رأى جوعهم و عريهم و 

  .اضطهادهم من أجله فكّر أن يسلّم نفسه 
  :تذّكر أحاديث إمامه و قد قال له ذات يوم 



  



 رأهلك أن يروحوا يف كسب املكارم و ) أأمر ( ـ يا كميل م
  .يف حاجة من هو نائم ) ا ليالً يسريو( يدجلوا 

ما من أحد أودع ) اهللا عز و جلَّ ( فو الذي و سع مسعه األصوات 
قلباً سروراً ، إالّ و خلق اهللا له من ذلك السرور لطفاً ، فإذا نزلت به 

جرى إليها كاملاء يف احنداره ، حىت يطردها كما تطرد ) مصيبة ( نائبة 
  .غرائب اإلبل 

فع البالء ، و إدخال السرور يف قلوب الناس له ثواب فاإلحسان يد
  .عظيم ال يعرف مقداره إالّ اهللا سبحانه 

  

  أمام احلجاج
دخل كميل بوجهه املضيء ، و حليته البيضاء ، كان آمناً مطمئناً 

  .ألن قلب املؤمن أقوى من اجلبل 
وجد احلجاج جالساً و قد اصطف حراسه حوله و وقف اجلالّد و 

  . غادر بيده سيف
كان كميل يعرف بأن احلجاج سيقتله و قد أخربه بذلك أمري 

   .)عليه السالم ( املؤمنني علي بن أيب طالب 



  :قال كميل خماطباً احلجاج دون اكتراث 
ـ لقد أخربين سيدي أمري املؤمنني علي بأنك قاتلي فاقض ما أنت 

  .و أعلم أن بعد القتل احلساب ... قاض يا عدو اهللا 
هو منطق املؤمن الذي ال يهاب أحداً إالّ اهللا ، املؤمن الذي هذا 

و ال حتسنب " يعتقد بأن املوت ليس هو النهاية ، و قد قال سبحانه 
  ".الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون 

  :أراد احلجاج أن يعرف مدى صالبته فقال 
  .ـ تربأ من علي لتنجو من املوت 

  :ميل فقال ك
  .ـ دلّين على دين أفضل من دين علي 

سكت احلجاج فماذا يقول له عن علي بن أيب طالب ، و هو أول 
 ، فكان )صلى اهللا عليه و آله ( من اعتنق اإلسالم بعد خدجية زوجة سيدنا حممد 

  .أول الرجال إسالماً 
أشار احلجاج إىل اجلالد ، فتقدم بسيفه الغادر ، توجه كميل 

 الكعبة بيت اهللا احلرام ، و راح يردد دعاء تعلّمه من أمري بوجهه حنو
 غري أن اجلالّد مل ميهله فهوى السيف على عنق ما احنىن )عليه السالم ( املؤمنني 

  .لغري اهللا ، و هوى شيخ يف التسعني من عمره على األرض شهيداً 



اً ظلّ احلجاج يراقب الدماء متلذذاً فلقد كان احلجاج جزاراً رهيب
يفضل مناظر الدم و القتل على لذائذ الطعام و الشراب ، كان شريراً 

  .قاسياً قتل آالف الرجال و عذّب آالف النساء و سجن آالف األطفال 
و لكن اهللا للظاملني باملرصاد ، فأينما ذُكر احلجاج صبت عليه 

أما كميل ذلك الشهيد فما يزال التاريخ و األجيال . آالف اللعنات 
  .ه و حتييه آالف التحيات تذكر

و اليوم يشاهد الزائر يف وادي السالم من أرض النجف األشرف 
ربوة ينهض عليها ضريح الشهيد بقبته اجلميلة ، تفوح يف داخلها روائح 

و يف ليلة اجلمعة من كلّ أسبوع تتصاعد كلمات عذبة . الطيب و الربيع 
اس بذلك الشهيد خاشعة تطوف السماء الزاخرة بالنجوم ، تذّكر الن

  .العظيم الذي إقترن امسه بالدعاء ، ليبقى ذكره خالداً مدى األيام 



  





  دعاء كميلُ بن زياد 
لَّيت وِسعت كُلَّ شيء ، و ِبقُوِتك الَّيت اَللّهم إني أَسأَلُك ِبرحمِتك ا" 

 يء ، وذَلَّ لَها كُلُّ ش يء ، ولَها كُلُّ ش عضخ ء ، ويِبها كُلَّ ش ترقَه
 يٌء ، ولَها ش قُومالَّيت ال ي ِتكِبِعز يء ، وِبها كُلَّ ش تالَّيت غَلَب وِتكربِبج

الَّيت م ِتكظَمِبع١َألت يء ، وال كُلَّ شالَّذي ع لْطاِنكِبس يء ، وكُلَّ ش 
ِبوجِهك الْباقي بعد فَناِء كُلِّ شيء ، و ِبأَسماِئك الَّيت مَألت أركانَ كُلِّ 
 الَّذي أَضاَء لَه ِهكجوِر وِبن يء ، والَّذي أَحاطَ ِبكُلِّ ش ِبِعلِْمك يء ، وش

  .يا نور يا قُدوس ، يا أَولَ األوِلني و يا آِخر اآلِخرين كُلُّ شيء ، 
 وبِلي الذُّن اغِْفر ماَللّه ، مالِْعص ِتكهالَّيت ت وبِلي الذُّن اغِْفر ماَللّه

، معالن ريغالَّيت ت وبِلي الذُّن اغِْفر ماَللّه ، قَمِزلُ الننيل الَّيت ت اغِْفر ماَللّه 
الذُّنوب الَّيت تحِبس الدعاَء ، اَللّهم اغِْفر ِلي الذُّنوب الَّيت تنِزلُ الْبالَء ، 

  .اَللّهم اغِْفر يل كُلَّ ذَنب اَذْنبته ، و كُلَّ خطيئَة اَخطَأتها 
و ، ِبِذكِْرك كِالَي بقَري اَتِان ماَللّه و ، فِْسكإىل ن ِبك ِفعشتاَس 

أَسأَلُك ِبجوِدك أن تدِنيين ِمن قُرِبك ، و أَنْ توِزعين شكْرك ، و أَنْ 

                                     
    ٠-خ-غَلبت. ١



تلِْهمين ِذكْرك ، اَللّهم إين أَسأَلُك سؤالَ خاِضع متذَلِّل خاِشع أن 
ِمكلَين ِبِقسعجت ين ومحرت ين وساِمحميِع تيف ج راِضياً قاِنعاً ، و 

  .األحوال متواِضعاً 
اَللّهم و أَسأَلُك سؤالَ مِن اشتدت فاقَته ، و اَنزلَ ِبك ِعند الشداِئِد 

 هتغْبر كدفيما ِعن ظُمع و ، هتحاج.  
مكْرك ، و ظَهر للّهم عظُم سلْطانك ، و عال مكانك ، و خِفي اَ

 ِمن الِْفرار ِكنمال ي و ، كترقُد ترج و ، كرقَه غَلَب و كراَم
 ِتككُومح.  

 يء ِمنال ِلش ال ِلقَباِئحي ساِتراً ، و ويب غاِفراً ، وِلذُن ال أِجد ماَللّه
 ِاله إالّ أنت ، سبحانك و ِبحمِدك عمِلي الْقَبيِح ِبالْحسِن مبدالً غَيرك ، ال

 يل و إىل قَدِمي ِذكِْرك تكَنس لي ، وهِبج أْترجت فْسي ، ون تظَلَم ،
 لَيع كنم.  

هالِء اَقَلْتالْب فاِدح ِمن ِمن كَم و ، هترتقَبيح س ِمن الي كَموم م١اَللّه 
ِمن كَم ثَناٍء ، و ِمن كَم و ، هتفَعوٍه دكْرم ِمن كَم و ، هتقَيِعثاٍر و 

 هترشن الً لَهاَه تميٍل لَسج.  
                                     

١ .هلت٠_ خ_ أم  



 مايل ، ويب اَع ترقَص وُء حايل ، وطَ يب ساَفْر الئي ، وب ظُمع ماَللّه
 ، و خدعتِني الدنيا ١مليقَعدت يب اَغْاليل ، و حبسين عن نفْعي بعد اَ

 ، و ِمطايل يا سيدي فَأَسأَلُك ِبِعزِتك أن ال ٢ِبغروِرها ، و نفْسي ِبِجنايِتها
يحجب عنك دعائي سوُء عملي و ِفعايل ، و ال تفْضحين ِبخِفي ما 

لْعقُوبِة على ما عِملْته يف خلَوايت اطَّلَعت علَيِه ِمن ِسري ، و ال تعاِجلْين ِبا
 وايت وهِة شكَثْر هالَيت ، وج فْريطي وواِم تد إساَءيت ، و لي ووِء ِفعس ِمن

 رؤوفاً ، و علَي يف ٣غَفْلَيت ، و كُِن اللّهم ِبِعزِتك يل يف كُلِّ األحواِل
  .جميِع االُْموِر عطُوفاً 

ر ري ، ِاهلي ويف اَم ظَرالن ي ، ورض فكَش أَلُهأَس كريل غَي ني مب
 ِرستاَح لَم فْسي ، ووى نفيِه ه تعبكْماً ِاتلَي حع تيرالي اَجوم ِاهلي و
فيِه ِمن تزيِني عدوي ، فَغرين ِبما اَهوى و اَسعده على ذِلك الْقَضاُء ، 

فَتضعب ذِلك ِمن لَيرى عِبما ج تز٤جاو ضعب خالَفْت و ، وِدكدح 

                                     
  ٠-خ-أملَي. ١
٢  .ِتهاِبِخي٠-خ-ان 
 ٠-خ-األحواِل كُلِّهايف . ٣
  ٠-خ-ِمن نقِض. ٤



دمالْح فَلَك ، رى ١اَواِمِركةَ يل فيما ججال ح و ، ميِع ذِلكلي يف جع 
 كالؤب و ككْمين حماَلْز و ، كفيِه قَضاؤ لَيع.  

ت دعيا ِاهلي ب كتياَت قَد ِذراً ناِدماً وتعفْسي ملى نرايف عِاس قْصريي و
منكَِسراً مستقيالً مستغِفراً منيباً مِقراً مذِْعناً معتِرفاً ، ال أِجد مفَراً ِمما كانَ 
 خاِلكِاد ذْري ، وع وِلكقَب رري ، غَيإليه يف أَم هجوعاً اَتفْزال م ي ، وِمن

ِايِتكمحة رعيف س ٢اي.   
م٣اَللّه دش فُكَّين ِمن ي ، ورةَ ضِشد محار ذْري ، ولْ عفَاقْب 

  .وثاقي 
نظْمي ، يا مِدقَّةَ ع ِرقَّةَ ِجلْدي ، و ين ، ودب فعض محار بيا ر 

 هبين ِالبِتداِء كَرِمك ، و بدأَ خلْقي و ِذكْري و ترِبييت و ِبري و تغِذييت
  .ساِلِف ِبرك يب 

 دعب و ، حيِدكوت دعب ذِّيب ِبناِركعم راكي ، اَتبر دي ويس يا ِاهلي و
 هقَدتاع و ، ِذكِْرك ِبِه ِلساين ِمن لَِهج و ، ِرفَِتكعم ِه قَلْيب ِمنلَيطَوى عا انم

                                     
١ . ٠-خ-احلَمد  
 
٢ ِتكمح٠-خ-ِفي سعة ر  
  ٠-خ-إِهلي ٣



مريي ِمنض ، ِتكوِبيبعائي خاِضعاً ِلرِترايف وَ دِق اعِصد دعب و ، كبح 
دعبت أو ، هتيبر نم عيضأنْ ت ِمن ماَكْر تأن هاتي١ه درشت اَو ، هتينأد نم 
مته ، و لَيت ِشعري يا من آويته ، اَو تسلِّم ِالَى الْبالِء من كَفَيته و رِح

 ِتكظَمِلع تروه خجلى وع ارلِّطُ النساَت ، اليوم ِاهلي و دي ويس
 ةً ، وماِدح كِْركِبش صاِدقَةً ، و حيِدكوِبت طَقَتن نلى اَلْسع ةً ، وساِجد

قِّقَةً ، وحم ِتكِبإِهلي فَترتلى قُلُوٍب اعع الِْعلِْم ِبك ِمن توح ماِئرلى ضع 
 ةً ، وطاِئع ِدكبعطاِن تإىل أو تعس واِرحلى جع ةً ، وخاِشع تى صارتح
 ِلكنا ِبفَضِبرال اُخ و ، ِبك ةً ، ما هكَذَا الظَّنذِْعنم فاِركِتغِباس تاَشار

 كنع.  
اَن و بيا ر يا كَرمي يا ونالِء الدب قَليل ِمن نفي ععض لَمعت ت

عقُوباِتها ، و ما يجري فيها ِمن الْمكاِرِه على أهِلها ، على أنَّ ذِلك بالٌء 
و مكْروه قَليلٌ مكْثُه ، يسري بقاؤه ، قَصري مدته ، فَكَيف احِتمايل ِلبالِء 

 وقُوِع الْمكاِرِه فيها ، و هو بالٌء تطُولُ مدته ، و يدوم ٢يِلاآلِخرِة ، و جل
 اْنِتقاِمك و ِبكغَض نكُونُ إالّ عال ي هِلِه ، الَِناَه نع فَّفخال ي و ، هقامم

                                     
  ٠-خ-تبِعد ١
 
 ٠-خ-و حلُول ٢.



و سخِطك ، و هذا ما ال تقُوم لَه السماوات و األرض ، يا سيِدي 
  . و أنا عبدك الضعيف الذَّليلُ الْحقري الِْمسكني الْمستكني ١يف يلفَكَ

يا ِاهلي و ربي و سيِدي و موالي ألي االُْموِر ِالَيك اَشكُو ، و ِلما 
م الِء وِلطُوِل الْب ِتِه ، أمِشد ذاِب وكي ، ألليِم الْعاَب و ها أِضجِتِه ، ِمند

 ، الِئكِل بأه نيب ين ويب تعمج و ، داِئكأع عقُوباِت مين ِللْعتريص فَلَِئن
 اليوم ِدي ويس ين يا إهلي وبفَه ، لياِئكأو و اِئكأِحب نيب ين ويب قْتفَر و

ِبراَص ففَكَي ، ذاِبكلى عع تربي صبر ينوبه و ، لى ِفراِقك٢ ع تربص 
 كُنأس فكَي أم ، ِتكظَِر إىل كَرامِن النع ِبراَص ففَكَي ، ناِرك رلى حع
 صاِدقاً لَِئن اُقِْسم اليوم دي وييا س ِتكفَِبِعز ، كفْوجائي عر اِر وِفي الن

 ، و ألصرخن ٣يك بين أهِلها ضجيج اآلِملنيتركْتين ناِطقاً الَِِضجن إلَ
 كنالَُناِدي و ، كاَء الْفاِقدينب كلَيع نِكيألب و ، ِرخنيصتسالْم راخص كإلَي

 تكُن ناَي ) تيا ِغياثَ ) كُن ، ةَ آماِل الْعاِرفنييا غاي ، ِمننيؤالْم ِلييا و
  .يثني ، يا حبيب قُلُوِب الصاِدقني ، و يا ِاله الْعالَمني الْمستغ

                                     
 ه-خ-يل .١

 ٠-خ-وهبين يا إِهلي ٢.
٣ . ٠-خ-اآلِلمني 



أفَتراك سبحانك يا إهلي و ِبحمِدك تسمع فيها صوت عبد مسِلم 
ِجن١س نيب ِبسح ِتِه ، وِصيعذاِبها ِبمع مطَع ذاق خالَفَِتِه ، وفيها ِبم 

ِمِه وراَطْباِقها ِبج و ، ِتكمحل ِلرمؤم جيجض كإلَي ِضجي وه ِتِه ، وريرج 
 اليويا م ، ِتكوِبيبِبر كلُ إلَيسوتي و ، حيِدكوِل تِبِلساِن أه ناديكي
 فكَي أَم ، ِحلِْمك ِمن لَفو ما سجري وه ذاِب وقى ِفي الْعبي ففَكَي

هِلمؤت تأن ها ولَهيب ِرقُهحي فكَي اَم ، كتمحر و لَكلُ فَضأْمي وه و ارالن 
 لَمعت تأن ها وفريِه زلَيِملُ عتشي فكَي ه ، اَمكانرى مت و هتوص عمست

م ِصدقَه ، اَم كَيف تزجره ضعفَه ، اَم كَيف يتقَلْقَلُ بين اَطْباِقها و أنت تعلَ
 كُهرتها فَتِقِه ِمنيف ِعت لَكو فَضجري فكَي اَم ، هبيا ر ناديكي وه ها وتباِنيز
فيها ، هيهات ما ذِلك الظَّن ِبك ، و الَ الْمعروف ِمن فَضِلك ، و ال 

ِبِه الْم لْتِلما عام ِبهشال م لَو قِني اَقْطَعفَِبالْي ، ساِنكِاح و كِبر ِمن دينحو
 ، عاِنِديكالِد مِاخ ِبِه ِمن تيقَض و ، ذيِب جاِحديكعت ِبِه ِمن تكَمما ح

 ألحد فيها مقَراً و ال مقاماً ٢لَجعلْت النار كُلَّها برداً و سالماً ، و ما كانَ
نك تقَدست أسماؤك اَقْسمت أنْ تمالََها ِمن الْكاِفرين ِمن الِْجنِة و ، لِك

                                     
١. نسج٠-خ-ي 
 ٠-خ-كَانت . ٢



 قُلْت كلَّ ثَناؤج تأن و ، عاِندينا الْمفيه لِّدخأنْ ت و ، عنيماِس اَجالن
ؤكانَ م نماً ، اَفَمكَرتعاِم مِباإلن لْتطَوت ِدئاً ، وتبكانَ فاِسقاً م نِمناً كَم

  .ال يستوونَ 
إهلي و سيدى فَأَسأَلُك ِبالْقُدرِة الَّيت قَدرتها ، و ِبالْقَِضيِة الَّيت حتمتها 
و حكَمتها ، و غَلَبت من علَيِه اَجريتها ، أنْ تهب يل يف هِذِه اللَّيلَِة و يف 

 كُلَّ جرم اَجرمته ، و كُلَّ ذَنب اَذْنبته ، و كُلَّ قَِبيح أسررته ، هِذِه الساعِة
و كُلَّ جهل عِملْته ، كَتمته أو اَعلَنته ، أخفَيته أو اَظْهرته ، و كُلَّ سيئَة 

كَّلْتو الَّذين الْكاِتبني ا الِْكرامِبِاثْباِته ترأم ي ، وكُونُ ِمنِبِحفِْظ ما ي مه
 ِمن لَيع قيبالر تأن تكُن واِرحي ، وج عم لَيوداً عهش مهلْتعج
 ِلكِبفَض و ، هتفَياَخ ِتكمحِبر و ، مهنع ِفيِلما خ اِهدالش و ، راِئِهمو

ظّي ِمنح فِّروأنْ ت و ، هترتسهلْتزر اَني١ كُلِّ خ ِبر أو ، هلْتسان فَضِاح أو 
نشرته ، أو ِرزق بسطْته ، أو ذَنب تغِفره ، أو خطَأ تستره ، يا رب يا 

 بيا ر بر.  
يا ِاهلي و سيدي و موالي و ماِلك ِرقّي ، يا من ِبيِدِه ناِصييت ، يا 

                                     
١  . ،هلتٍري أنزِمن كُّلِّ خهطتسأو ِرزٍق ب ،هرتشن ه، أوِبرلتاٍن فَض٠-خ-أوإحس  



يعريا ١ليماً ِبض بيا ر بفاقَيت ، يا ر برياً ِبفَقْري ويت ، يا خكَنسم و 
رب ، أَسأَلُك ِبحقِّك و قُدِسك ، و اَعظَِم ِصفاِتك و اَسماِئك ، أنْ 

قايت ِمنلَ اَوعج٢تِتكمِبِخد ةً ، وورمعم هاِر ِبِذكِْركالن ِل وولَةً ،  اللَّيصوم 
 كُلُّها ِورداً ٣و اَعمايل ِعندك مقْبولَةً ، حتى تكُونَ أعمايل و أورادي

  .واِحداً ، و حايل يف ِخدمِتك سرمداً 
يا سيدي يا من علَيِه معويل ، يا من ِالَيِه شكَوت أحوايل ، يا رب يا 

ع قَو ، بيا ر بواِنحي رِة جزميلَى الْعع دداش واِرحي ، وج ِتكملى ِخد
، و هب ِلي الِْجد يف خشيِتك ، و الدوام ِفي االِْتصاِل ِبِخدمِتك ، حتى 

ِفي الْباِرزين كإلَي ِرعاُس و ، اِبقنيياديِن السيف م كإلَي حر٤أس تاقاَش و ، 
خافَةَ إىل قُرم اَخافَك و ، ِلصنيالُْمخ وند كِمن وناَد و ، تاقنيشِفي الْم ِبك

 ِمننيؤالْم عم يف ِجواِرك ِمعتاَج و ، وِقننيالْم.  
 لْين ِمنعاج و ، هين فَِكدكاد نم و ، هوء فَاَِردين ِبساَراد نم و ماَللّه

                                     
  ٠-خ-ِبفَقِري .١
٢  .٠-خ-ِمن  
  ٠-خ-و إرادِتي.  ٣
 
٤ ارِزين٠-خ-الب  



ك نصيباً ِعندك ، و اَقْرِبِهم منِزلَةً ِمنك ، و اَخصِهم زلْفَةً أحسِن عبيِد
 ِطفاع و ، وِدكيل ِبج دج و ، ِلكإالّ ِبفَض نالُ ذِلكال ي هفَِان ، كيلَد

لَِهج لْ ِلساين ِبِذكِْركعاج و ، ِتكمحفَظْين ِبراح و ، ِدكجِبم لَيع اً ، و
 ، و من علَي ِبحسِن ِاجابِتك ، و اَِقلْين عثْريت ، و اغِْفر ١قَلْيب ِبحبك متيماً

 و ، عاِئكِبد مهتراَم و ، ِتكِبِعباد لى ِعباِدكع تيقَض كلَّيت ، فَِانز
بصن بيا ر كةَ ، فَِالَياإلجاب ملَه تِمنض بيا ر كِالَي هي ، وجو ت

 قْطَعال ت و ، نايين ملِّغب عائي ، ويل د ِجبتاس ِتكدي ، فَِبِعزي تددم
  .ِمن فَضِلك رجائي ، و اكِْفين شر الِْجن و اإلنِس ِمن اَعدائي 

َء ، فَِانك فَعالٌ ِلما يا سريع الرضا ِاغِْفر ِلمن ال يمِلك إالّ الدعا
 أْسر نم محِار ، ِغىن هتطاع ِشفاٌء و هِذكْر واٌء ود همِن اسشاُء ، يا مت
 ورقَِم ، يا نالن ِم ، يا داِفععكاُء ، يا ساِبغَ النالْب هِسالح جاُء ، وماِلِه الر

ماً ال يعلَّم ، صلِّ على محمد و آِل الْمستوِحشني ِفي الظُّلَِم ، يا عاِل
محمد ، وَ افْعلْ يب ما أنت اَهلُه ، و صلَّى اُهللا على رسوِلِه و اَألِئمِة 

   " .ِ ، و سلَّم تسليماً كَثريا٢ًالْميامني ِمن آِله

                                     
١. احلُب هميم : تيتم وفَه ،و ذلَّلَه هدبمنه رمحه اهللا(ع.( 
  ٠-خ-أهلِه.  ٢


